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Ta część szkolenia jest żywym

organizmem, który powstaje w wyniku

zetknięcia się Uczestników i trenera. Trener

w zależności od silnych i słabych stron

Uczestników, stosuje interwencje

powodujące trudne sytuacje, a następnie

wprowadza odpowiednie techniki

i narzędzia, doprowadzając do satysfakcji,

porozumienia i pogłębienia relacji.

Uczestnicy uczą się przez własne realne

doświadczenie - zarówno problemu jak

i skuteczności technik zarządzania

konfliktem.

Iii... dostaniesz także dawkę wiedzy

ubraną w konkretną technikę, które to

zamienią Twoje naturalne odruchy,

pogłębiające problem/konflikt, na

pogłębiające się zrozumienie i relację!:

• Analiza Transakcyjna

• Trójkąt Dramatyczny

• Algorytm EGO™

#1Charyzmatyczne zarządzanie

konfliktem, oporem, różnicą zdań

i interesów także na spotkaniach
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• Expose szefa - poziom III - czyli jak

posługiwać się potężnym

psychologicznie i neurolingwistycznie

narzędziem - wizją - by mówić

o przyszłości firmy tak, żeby pracownicy

poczuli, że skoczą za Tobą w ogień?

• Jak być "naturalnym" liderem?

#2 Charyzmatyczne przemawianie na

poziomie mistrza - czyli jak

zainspirować ludzi, tchnąć wiatr

w żagle?

• Jak patrzy charyzmatyczny lider?

• Skąd bierze się ten blask w oczach?

• Jak promieniować nawet na forum

pewnością siebie połączoną ze

spokojem?

• Będziemy pracowali nad Twoimi

indywidualnymi aspektami

charyzmatycznej mowy ciała - dostaniesz

wskazówki, wdrożysz je, a na koniec

dostaniesz dowód zmiany w postaci

informacji zwrotnej i nagrania video (dla

chętnych).

#3 Charyzmatyczna mowa ciała - jak 

emanować blaskiem i mocą?
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Widzisz czasami, że Twój rozmówca

"zabłądził"? Ale uparty jest - zwykłe

argumenty do niego nie trafiają, nie chce

zmienić zdania. Możesz oczywiście użyć

argumentu - "bo ja tak mówię" ale... to

takie autokratyczne i mało

charyzmatyczne... A potrzebujesz jego

zaangażowania, więc ... dam Ci piękną

i potężną technikę. Technikę do zmiany

przekonań, obaw, percepcji, sposobu

myślenia, odczuwania. Jest to

najpotężniejsza coachingowa technika,

dzięki której ludzie dokonują niebywałych

zmian w życiu, niesamowitych odkryć!

I technika ta działa tylko w sposób

etyczny, więc dostajesz bezpieczne

narzędzie! Każdy z nas na szkoleniu będzie

mieć okazję, by doświadczyć zmiany

swojej decyzji oraz by zmienić decyzję

innej osobie.

#4 Charyzmatyczne prowadzenie

dyskusji na poziomie mistrza - czyli

jak sprawić, żeby rozmówca

zmienił decyzję?

Jak dbamy 

o Twoje potrzeby:

trening 
indywidualny 

follow-up
1 rok

kontakt
z trenerem

gwarancja
terminu

wybór 
formy szkolenia
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badanie 
potrzeb

Jest problem do rozwiązania i nie chcesz

go rozwiązywać Ty - chcesz

zaangażować w to zespół lub

koleżanki/kolegów menadżerów na

spotkaniu. Najczęściej dochodzi do

przekrzykiwania, walki o głos lub bicia

piany, ale Ty poprowadzisz spotkanie tak,

że wszyscy doświadczą synergii

współpracy i efektywnie poprowadzisz ich

do wyboru najlepszego rozwiązania.

A krytyka będzie tak konstruktywna, że

będzie pobudzać do kreowania

pomysłów. Zbyt pięknie brzmi? To

dlatego, że niewiele osób to potrafi, ale

Ty dostaniesz kolejną potężną technikę -

Zmodyfikowaną Strategię Disneya (przez

nas, bo ta klasyczna właśnie nie daje

takich rezultatów)!

#5 Charyzmatyczne prowadzenie

spotkań i zespołu do rozwiązania

problemu
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To szansa dla Ciebie na modyfikację

tożsamości i zachowań, poprzez lustro

społeczne od innych menadżerów - grupy

w której bądź co bądź potrzebujesz

budować swój autorytet i zaufanie do

Ciebie - to niezastąpiona okazja do

eksperymentowania i zrobienia tego, na

co do tej pory nie pozwalały Ci obawy

o odbiór przez innych, więzy kultury

organizacyjnej, a co może stać się Twoim

nowym zasobem w zachowaniach,

zupełnie dobrze lub nawet świetnie

odbieranym przez innych. Na tym właśnie

polega wyjątkowość treningu

interpersonalnego - to, co nam się

wydaje, że inni myślą o nas lub pomyślą,

czasami dzieli przepaść od tego jak

naprawdę jest. I tylko odważne zmierzenie

się z informacją zwrotną daje nam szansę

na zmianę - modyfikację swojej

tożsamości i zachowań na takie, z których

inni więcej będą czerpać i przede

wszystkim - TY!

#6 Menadżerski trening interpersonalny
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Jak w wielu innych przypadkach

"miękkich kompetencji" - charyzmę tworzy

się w sobie. Oczywiście, są osoby, które

miały dobre przykłady w dzieciństwie,

więc mają łatwiejszy start i krótszą drogę,

ale to nie ma znaczenia dla Ciebie -

Twoja droga jest jedyna w swoim rodzaju,

bo każdy jest inny. Na tym szkoleniu

znajdziesz swoją drogę i dostaniesz

techniki do wyznaczania tej drogi dalej,

samemu - bo to przygoda pięknych

odkryć o sobie i zmian przynoszących

radość i satysfakcję z SIEBIE!

#7 Ja - Charyzmatyczny Lider. Jak

stworzyć swoją własną autentyczną

charyzmę?
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Masz pytania?
Zapraszam do kontaktu
Gabriela Majchrzyk
Koordynator
ds. szkoleń otwartych
789 220 112
gabriela.majchrzyk@4grow.pl
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